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ّملخصّالدراسة:
هدفت الدراسة إلى معرفة التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات     

( طالبة، واستخدمت استبانة لتحقيق 21الفلسطينية وسبل مواجهتها، وتكونت عينة الدراسة من )
 في الجامعات أهداف الدراسة وهو معرفة التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا

( فقرة، ومن أهم نتائج الدراسة: معرفة التحديات التي تواجه 11الفلسطينية، وهي مكونة من )
طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، من الناحية )االقتصادية، النفسية، 

لجامعات ا االجتماعية، الثقافية(، وأن مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في
طات بين متوس ادم وجود فروق دالة إحصائي  الفلسطينية كان متوسطا ، وأظهرت النتائج ع

استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التحديات تعزى لمتغير الحالة االجتماعية )متزوجة، 
غير متزوجة(، كما توصلت الدراسة إلى سبل مواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها 

البات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، ومن خالل النتائج التي توصل إليها ط
الباحثان، فإنهما يوصيان باعتماد نتائج الدراسة الحالية في مواجهة التحديات والسعي لحل 

 المشكالت التي تعاني منها طالبات الدراسات العليا.
هة العليا في الجامعات الفلسطينية، سبل مواج التحديات، طالبات الدراساتالكلماتّالمفتاحية:ّ

  التحديات.
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Abstract: 

The study aimed to reveal the challenges that female postgraduate 

students face in Palestinian universities and ways to confront them. The 

study sample consisted of (50) female students, and the questionnaire 

was used to achieve the objectives of the study, which is to know the 

challenges facing female postgraduate students in Palestinian 

universities, and it consists of (40) paragraphs. The most important 

results of the study: Knowing the challenges facing female postgraduate 

students in Palestinian universities, in terms of (economic, 

psychological, social, and cultural). As the level of challenges facing 

female graduate students in Palestinian universities was average. The 

findings showed that there were no statistically significant differences. 

Among the averages of the respondents of the study sample about the 

level of challenges attributable to the variable of marital status 

(married- unmarried). The study also found ways to face the various 

challenges that female students of graduate studies in Palestinian 

universities are exposed to. The study recommended adopting the 

results of the current study in facing the challenges and seeking solving 

the problems that female graduate students suffered from. 

Key words: Challenges, female graduate students in Palestinian 

universities, ways to face challenges. 

ّمقدمة:
 لدوره في االستجابة لمطالب المجتمع، وخطط اعليم الجامعي باهتمام كبير، نظر  يحظى الت    

متغيرات ى من األلفية الثالثة الكثير من الما بعد أن شهدت السنوات األولالتنمية القومية، وال سي  
في مجاالت المعرفة، ويشكل الطلبة أحد الركائز األساسية في الجامعات، بل وجدت الجامعة 
من أجل إعدادهم، وتأهليهم للحياة المهنية ودمجهم في المجتمع، ليسهموا في بناء وتطوير 

اللها وأحد أقطابها التي يتحكم من خمجتمعاتهم، حيث يعتبر الطالب محور العملية التعليمية 
بجودة المخرجات التعليمية بعامة، والتعليم الجامعي بخاصة لكون التعليم الجامعي بمكانته 

رساء دعائم مستقبل األجيال الواعدة، ويسهم في تطوير المجتمع وذلك بتذليل إالعلمية يسهم في 
 ما يعترضه من مشكالت.

لتربوية التي تحتضن الشباب، إذ أنها تلعب دورا  مكمال  لدور وتعد الجامعة من أهم المؤسسات ا
كساب الطلبة الخبرة العلمية والعملية، وتنمي  المجتمع، فهي تعمل على ترسيخ المعلومات، وا 
لديهم العديد من المهارات التي تعمل على نجاحهم في حياتهم العملية، والتي تزيد من قدرتهم 
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مات، وتمكنهم من التعامل مع الحياة بطرائق منطقية على تطبيق ما اكتسبوه من معلو 
 . (1)وموضوعية

وتمثل مؤسسات التعليم العالي في أي دولة قمة النظام التعليمي، وتكمن أهميتها في كونها      
ها بالمؤسسات المناط بها تشكيل أفراد المجتمع للقيام بالوظائف المهنية العالية التي يتطل  

تطوره وتنميته من خالل تأثيرها الفكري والعلمي، على اتجاهات  المجتمع، حيث تسهم في
 العمل واإلنتاج.

على تهيئة الظروف المالئمة  -إلى حد  كبير-وال شك أن نجاح هذا الدور يتوقف      
مدادها بما تحتاج إليه من موارد، وحتى نستطيع  حاطتها بكل أنواع الرعاية وا  للجامعة، وا 

جية وتعتبر الجامعة أحد المؤسسات الثقافية واالجتماعية والبيئية الوصول إلى جامعات إنتا
التي تلعب دور ا هام ا وأساسي ا في تشكيل مستوى طموح طالبها نحو التفوق الدراسي، وتنمية 

ّّ.(2)قدراتهم ورفع روح المعنوية لديهم وتقوية أرادتهم في الجد واالجتهاد والتحصيل والنجاح
عة اليوم تحديات عديدة منها: الثقافية، واالجتماعية، والسياسية، ويواجه طلبة الجام     

والفكرية، واالقتصادية، والعلمية، أمام انتشار ثقافة الترف واالستهالك وعشق المظاهر...، من 
خالل جسور وقنوات مفتوحة تدخل مباشرة في كل بيت وغرفة ومكتب وفي كل زمان ومكان، 

ية ومحدوديتها في مواجهة هذا التحدي بعد أن أصبحت تتجه إلى جانب قصور العملية التعليم
قصاء القيم اإلنسانية العامة، وسيادة كل أشكال التمييع  لغاء المحتوى الثقافي وا  نحو تهميش وا 
الثقافي في الفضاءات الخارجية وفي الكليات والمدارس، مما أعطى ضعف فهم، وضحالة 

بالتغيرات الوطنية بشكل خاص، فالمشكالت وعي بمجريات الحياة اإلنسانية بشكل عام و 
األكاديمية، والنفسية واالجتماعية، التي يواجهها الطلبة أثناء الحياة الجامعية، تحتاج إلى 
التصدي لها من كافة األطراف في الجامعة، وخارجها لتذليلها أمام الطلبة، ليتمكنوا من مواصلة 

 . (3)تعلمهم بنجاح

                                                           

يتي التربية في جامعتي مؤتة واليرموك للمشـــــــكالت التي منيرة الشـــــــرمان، تصـــــــورات طلبة الدراســـــــات العليا في كل (1)
 .202م، ص0101(، سنة 1(، العدد )01تواجههم، مجلة جامعة دمشق، المجلد )

( أنور حموده البنا وعائد عبد اللطيف الربعي، مشـــــــكالت طلبة جامعة األقصـــــــى بغزة من وجهة نظر الطلبة، مجلة 2)
 .211م، ص0111(، سنة 0العدد) ،(01المجلد)01سانية(، الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلن

( مســــعود عبد الحميد حجو، المشــــكالت الدراســــية والنفســــية واالجتماعية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة وعالقتها 3)
 .1م، ص0101ببعض المتغيرات، جامعة القدس المفتوحة، غزة، سنة 
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ه الشعب الفلسطيني من احتالل إسرائيلي وحروب متكررة وحصار؛ ونتيجة لما يتعرض ل       
والتي أنتجت صعوبات وتحديات نفسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أثرت على الكل 
الفلسطيني ومنه الطالبة الجامعية وجعلتها تحتاج إلى إيجاد سبل مواجهة هذه التحديات، ومن 

تواجه الطالبة في الجامعات الفلسطينية، ونرجو  هنا كانت الحاجة إلى معرفة التحديات التي
 أن تسهم هذه الدراسة في ذلك.

وقد أجري العديد من الدراسات في مجال معرفة التحديات التي تواجه األسرة في تربية أبنائها 
 وسبل مواجهتها بشكل عام منها:

جتماعية التي هدفت التعرف إلى أهم المشكالت النفسية واال ،(0100دراسة العيساوي )
والدراسية التي يعاني منها طلبة كلية التربية القائم في جامعة األنبار، وتم استخدام المنهج 

( طالب وطالبة، واستخدمت استبانة لجمع بيانات 011الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
ة ر الدراسة، وأظهرت النتائج أبرز المشكالت االجتماعية التي يعاني منها الطبة تتلخص بكث

االنشغال بشبكات التواصل االجتماعية عن واجباتهم الدراسية، وندرة المشاركة في األنشطة 
االجتماعية في الجامعة، ونقص المعارف والمعلومات الدينية،  كما بينت المشكالت النفسية 

ج يوصي الباحث ضوء النتائّالتي يتعرض لها الطلبة تتلخص بالشعور باالكتئاب والفراغ، وفي
 .(1)رة توعية الطلبة بأهمية المرحلة الجامعية واجتيازها بنجاحبضرو 

إلى استكشاف تجارب الطالب  ،Hommadova( 0101بينما هدفت دراسة هومادوفا )
اليابانيين الذين يدرسون في إحدى الجامعات األمريكية الريفية، حيث يتم التحقيق في 

قعات الطالب اليابانيين عن طريق المشكالت، واالضطرابات العاطفية، واالنحراف، عن تو 
الدراسات االستقصائية المفتوحة والمقابالت شبه الرسمية، وتشير النتائج إلى أكبر التحديات 
التي تواجه الطالب اليابانيين هي القدرة األكاديمية وعدم وجود تفاعالت عميقة مع الطالب 

 .(2)األمريكيين
 النفسية واالجتماعية األكثر شيوع  ت الدراسية وا( المشكال0101كما تناولت دراسة حجو )     

لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة بفرع غزة والتعرف على وجود فروق دالة إحصائيا  في درجة 

                                                           

لمشـــكالت النفســـية واالجتماعية والدراســـية التي يعاني منها طلبة (. ا0100( عبد الرازق جاســـم محمود العيســـاوي، )1)
 م.0100(، سنة 27كلية التربية القائم في جامعة األنبار، مجلة البحوث التربوية والنفسية، العدد)

(2) Hommadova. ، Academic and Social Challenges of Japanese Students during Cultural 

Adjustment to the Rural US. Journal of International and Advanced Japanese Studies، 8، 

241-255، 2016. 
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المشكالت الدراسية والنفسية واالجتماعية تعزى لكل من متغير النوع، ونوع الكلية، ولتحقيق 
شكالت الدراسية والنفسية واالجتماعية بناء على غايات الدراسة قام الباحث بإعداد قائمة بالم

استطالعات آراء عينة من طلبة الجامعة وبناء على األدب التربوي للدراسات السابقة، حيث 
( طالب 211طبقت أداة الدراسة على عينة اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية بلغ حجمها )

كلة تشكل مشكلة بدرجة كبيرة في ( مش20وطالبة، حيث أسفرت نتائج الدراسة عن وجود )
( مشكلة على درجة متوسطة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود 12حين حصلت )

فروق في درجة المشكالت تعزى لمتغيري النوع والكلية وخرجت الدراسة بمجموعة من 
 .(1)التوصيات والمقترحات المتعلقة بنتائج الدراسة

بمعرفة المشاكل  Rajkumar، et. al( 0102خرون )واهتمت دراسة راجكومار وآ      
( طالبا  02النفسية االجتماعية للطالب والطالبات الجامعيين، وتكونت عينة الدراسة من )

وطالبة، حيث يتم استخدام طريقة أخذ العينات المناسبة لتحديد المشاركين، وأشارت نتائج 
نقص و ّاألرق،لمجاالت النفسية كالقلق/ا الدارسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

 .(2)ات في الجامعةطالبيعانون من االكتئاب أكثر من الالوظائف االجتماعية، ولكن الطالب 
( إلى الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب 0101وأشارت دراسة جيوسي )    

وبلغت  ي،خضور  –ة الجامعي، واستراتيجيات حلها، من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقني
وطالبة من جامعة فلسطين التقنية، واستخدم الباحث استبانتين؛  ا( طالب  200عينة الدراسة )

مواجهة تلك  راتيجياتاألولى: لقياس الضغوطات التي يعاني منها الطالب والثانية: لمعرفة است
لبة كان ى الطنت الدراسة عدة نتائج أهمها: أن مستوى الضغوطات النفسية لدي  الضغوط، وب  

(، كانت الضغوط الجامعية في المرتبة األولى، وبلغت استراتيجيات حل الضغوطات 10.2%)
(، أما استراتيجيات حل المشكالت فقد كانت في المرتبة األولى، مع وجود فروق 10.7%)

االقتصادية، تعزى  ذات دالة إحصائية بين الطلبة في مستوى الضغوطات عند مجال الضغوط  
الجنس لصالح الذكور، ومتغير مكان السكن لصالح مجال الضغوط االقتصادية بين  لمتغير

سنة ثانية وسنة أولى لصالح سنة ثانية، وبين سنة ثالثة وسنة أولى لصالح سنة ثالثة، وبين 
 سنة رابعة وسنة أولى لصالح سنة رابعة. 

                                                           

 ( مسعود عبد الحميد حجو، مرجع سابق.1)
)2 (  Rajkumar، E.، Sooraj، K. V.، Sandeep، B. H.، & Harish، C .(2015). Psychosocial 

Problems among Students of Central University of Karnataka: A Comparative Study. 

International Journal of Scientific Study، 3 (9)، 44-47، 2015. 
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ابل من وجهة نظرهم، ( المشكالت التي تواجه طلبة جامعة ب0101نت دراسة ناصر )وبي       
وقام الباحث باختيار عينة عشوائية من المجتمع الكلي لطلبة الجامعة في كليتي طب األسنان 

( طالبا  وطالبة 21( طالب وطالبة بواقع )011والتربية األساسية، إذ بلغ مجموع هذه العينة )
منهج أتبع الباحث ال( طالبا  وطالبة في كلية التربية األساسية، و 21في كلية طب األسنان، و)

الوصفي في الدراسة الحالية، وقام الباحث باستخدام األدوات التالية: االستبيان االستطالعي 
واالستبانة المغلقة والتطبيق النهائي، وبينت نتائج الدراسة أن معظم الطلبة يعانون من مشكلة 

توفيق عائلة على العدم كفاية المصروف اليومي الذي يتقاضوه من أسرهم بسبب عدم قدرة ال
 بين احتياجات أبنائهم والمتطلبات األخرى الخاصة بالعائلة.

( أهم المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي 0102وأوضحت دراسة الحربي وآخرون )    
استخدم و ّتواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام،

لوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون االستبانة كأداة الباحثون المنهج ا
بجامعةّّ( طالبة من طالبات السنة العامة0001للدراسة، تم تطبيقها على عينة مكونة من )

أهم المشكالت االجتماعية هي: الشعور بالملل نتيجة  ن  إام، وكان من أهم نتائج الدراسة: الدم  
ة بين المحاضرات، وأن مبنى الكلية غير مهيأ للبيئة الجامعية، والمناخ السائد لقلة فترات الراح

ال يحقق الشعور بالسعادة، إضافة لعدم وجود أماكن لممارسة األنشطة المختلفة للطالبات، كما 
 .(1)فتيريا ليست بالمستوى المأمولاأن الك
لتعليمية والنفسية ( إلى معرفة مستوى المشكالت ا0102وهدفت دراسة معيشي )     

واالجتماعية الشائعة التي تواجه الطالب الجامعي بجامعة جازان في ضوء متغيرات منها )النوع 
والتخصص األكاديمي(، واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت االستبانة 

طالبة، وتم  (070( طالبا  و)021( منهم )211كأداة للدراسة تم تطبيقها على عينة بلغت )
 التوصل إلى وجود مستوى عالي من المشكالت لدى طالب وطالبات الجامعة، وكذلك أظهرت

 .(2)في المشكالت تعزى لمتغير النوع والتخصص األكاديمي االنتائج وجود فروق دالة إحصائي  

                                                           

( عبد الله الحربي، وفاطمة مدني، وامتياز صـــــــالح، المشـــــــكالت األكاديمية واالجتماعية التي تواجه طالبات الســـــــنة 1)
 م.0102(، سنة 20لة التربوية مصر، العدد)العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام، المج

( محمد علي مسـاوي معشـي، المشكالت االكاديمية والنفسية واالجتماعية لدى طالب جامعة جازان في ضوء بعض 2)
 م.0102(، سنة 020(، العدد )0المتغيرات، مجلة التربية )جامعة األزهر(، مصر، المجلد )
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( أهم المشكالت التي تواجه طالب كلية المعلمين 0100وتناولت دراسة القضاة )       
عة الملك خالد بأبها في السعودية من وجهة نظر الطالب أنفسهم، واستخدم الدراسة المنهج بجام

هي:  ،الوصفي التحليلي وتم إعداد استبانة تتضمن مشكالت الطالب وزعت إلى خمسة أبعاد
مشكالت تربوية تعليمية، ومشكالت اجتماعية، ومشكالت نفسية، ومشكالت جسمية صحية، 

( طالبا  من طالب كلية 012مية، وتم تطبيق األداة على عينة تضم )ومشكالت إدارية تنظي
المعلمين بجامعة الملك خالد، وأظهرت النتائج أن المشكالت التربوية التعليمية جاءت في 

لمتغيري  اة، وظهرت فروق دالة إحصائيا تبع  المرتبة الثانية من حيث األهمية بالنسبة ألفراد العين
 .(1)لطالب على األداء ككلالتخصص ومستوى تحصيل ا

المشكالت التي تواجه طلبة جامعة كربالء من وجهة ( 0100ا تناولت دراسة الفتالوي )كم    
مجاالت ّ( فقرة موزعة على ثالثة01نظرهم، ولهذا الغرض أعد الباحث استبانة مكونة من )

( 022دها )بلغ عدطبق على عينة من طلبة المرحلة األولى في كلية التربية في جامعة كربالء 
طالبا  وطالبة، وقد أظهرت الدراسة وجود حالة من الخوف لدى بعض الطلبة من الدراسة 
الجامعة أو حالة من الحذر من قبل أغلبهم في التعامل مع اآلخرين داخل الوسط الجامعي 
فضال  عن ضعف إعداد الطلبة في المراحل الدراسية السابقة ، وضعف المستوى العلمي بسبب 

 . (2)لوضع االقتصادي المتردي لعدد غير قليل منهما
( فهدفت إلى الكشف عن تصورات طلبة الدراسات العليا 0101أما دراسة الشرمان )       

في كليتي التربية في جامعتي مؤتة واليرموك للمشكالت التي تواجههم، وقد تألفت عينة الدراسة 
( فقرة 22سة استخدمت استبانة مؤلفة من )( طالبا  وطالبة، ولتحقيق أهداف الدرا201من )

المشكالت المتعلقة بكل من: الطلبة، وعضو هيئة التدريس،  هي ،موزعة على ثالثة مجاالت
دارة ال ت لتصورات طلبة الدراسات العليا للمشكال امتوسط   اجامعة، وقد أظهرت النتائج تقدير  وا 

لدراسة، وضعف الطلبة باللغة التي تواجههم، وكانت أبرز مشكالتهم: ارتفاع تكاليف ا
اإلنجليزية. كما بينت الدراسة عدم وجود اختالف في تصورات طلبة الدراسات العليا للمشكالت 

                                                           

طالب كلية المعلمين بجامعة الملك خالد بأبها من وجهة نظرهم في (. مشــــــــكالت 0100( محمد فرحان القضــــــــاة، )1)
(، 0(، العدد )01ضـــــوء بعض المتغيرات، العلوم التربوية والدراســـــات االســـــالمية، المملكة العربية الســـــعودية، المجلد )

 م. 0100سنة 
ـــــــــــة جامعة كربالء من وجهة نظ2) ــــــــــــ ية رهم، قسم العلوم التربو ( علي تركي شاكر الفتالوي، المشكالت التي تواجه طلبـ

 م.0100والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالء، سنة 
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التي تواجههم مما يعزى لمتغيرات الدراسة: الجامعة، والنوع االجتماعي، والمستوى الدراسي، 
 .(1)اوأوصت الدراسة ضرورة توفير الدعم المادي لطلبة الدراسات العلي

ويالحظ على الدراسات السابقة أنها هدفت إلى التعرف إلى أهم المشكالت النفسية         
امعة جو  ،واالجتماعية والدراسية التي يعاني منها الطلبة في الجامعات ومنها: جامعة األنبار

،  وجامعة بابل، وكليات الفروع بجامعة الدمام، ومعرفة مستوى فرع غزةالقدس المفتوحة 
مشكالت التعليمية والنفسية واالجتماعية الشائعة التي تواجه الطالب الجامعي بجامعة جازان، ال

وأهم المشكالت التي تواجه طالب كلية المعلمين بجامعة الملك خالد بأبها في السعودية، 
والمشكالت التي تواجه طلبة جامعة كربالء، والكشف عن تصورات طلبة الدراسات العليا في 

تربية في جامعتي مؤتة واليرموك للمشكالت التي تواجههم، كما يالحظ من نتائج هذه كليتي ال
 الدراسات بيان أبرز المشكالت االجتماعية والنفسية التي يعاني منها الطلبة، وبيان أهم  

مشكالت مستوى عالي من الّالمشكالت االقتصادية التي يعاني منها الطلبة، والتوصل إلى وجود
بات الجامعة، وضعف المستوى العلمي بسبب الوضع االقتصادي المتردي لدى طالب وطال

ات العليا لتصورات طلبة الدراس اا متوسط  لطلبة، وقد أظهرت النتائج تقدير  لعدد غير قليل من ا
للمشكالت التي تواجههم، وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في معرفة التحديات التي 

 لجامعات الفلسطينية. تواجه الطالبة في ا
لتأثير التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية،  اونظر        

كمعيقات في عملية بناء شخصيتهن وتحصيلهن الدراسي، فقد اتجه الباحثان إلى دراسة 
 اجهتها.و التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية وسبل م

ّمشكلةّالدراسة:
تعتري الحياة الجامعية الكثير من األحداث، والمواقف التعليمية واالجتماعية والنفسية،       

وتواجه الطالبة الجامعية مشكالت كثيرة، ومتنوعة فهي تحتاج إلى من يرشدها، ويأخذ بيدها 
ياة يم مع الحكي تتغلب على هذه المشكالت والصعوبات، ويساعدها على التكيف السل

الجامعية، لذلك ومن خالل عمل الباحثان، ومالحظتهما لبعض المشكالت التي تواجه طالبات 
الدراسات العليا، برزت لديهما فكرة دراسة التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في 

 الجامعات الفلسطينية.
 

                                                           

 ( منيرة الشرمان، مرجع سابق.1)
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 وتمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:
 التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية؟  ما التحديات

 وينبثق من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
. ما التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، من الناحية 0

 )االقتصادية، والنفسية، واالجتماعية، والثقافية(؟ 
 التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية؟ . ما مستوى 0
. هل توجد فروق دالة إحصائيا  حول مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا 2

 في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية )متزوجة، غير متزوجة(؟
تلفة التي تتعرض لها طالبات الدراسات العليا في الجامعات . ما سبل مواجهة التحديات المخ1

 الفلسطينية؟
ّفرضيةّالدراسة:

حول مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في  اال توجد فروق دالة إحصائي  ّ-
 الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية )متزوجة، غير متزوجة(.

 
ّأهدافّالدراسة:

بيان التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، من الناحية ّ-
 )االقتصادية، النفسية، االجتماعية، الثقافية(.

 معرفة مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية. -
 ر طالبات الدراسات العليا في الجامعاتالتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات وجهة نظ -

 الفلسطينية في التحديات التي تواجههن.
تحديد سبل مواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها طالبات الدراسات العليا في  -

 الجامعات الفلسطينية.
ّأهميةّالدراسة:ّ

ّتكمنّأهميةّهذهّالدراسةّفيماّيلي:
لجامعات اتحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في تسعى هذه الدراسة إلى معرفة ال -

لة معيقات في مواصلة مسيرتهن التعليمية وصقل شخصيتهن لمواص ي تعتبرتال ،الفلسطينية
 هذه التحديدات وتحديد سبل مواجهتها.  إلى دراسة لمعرفة يحتاج مسيرتهن الحياتية، مما
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 امهم   ازء  ج لتي تعتبر شريحة هامة باعتبارهن  تستهدف هذه الدراسة فئة طالبات الجامعات؛ ا -
من األسرة حيث لهن دور مهم في بناء األجيال وغرس فيهم كل ما هو إيجابي، ووقايتهم من 

 كل ما هو سلبي. 
 الدراسة قد تفيد هذه الدراسة المسؤولين وصناع القرار من خالل لفت أنظارهم إلى دور هذه -

ات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات أهم التحدي في تسليط الضوء على
  إيجاد سبل كفيلة لمواجهة هذه التحديات. فرصة لهم يتيح الفلسطينية، مما

لتوجيه األنظار نحو التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في  ارافد  الدراسة  تشكل  -
 الجامعات الفلسطينية.

ألسباب  اين في كافة أماكن وجودهم تفسير  ت والمعلمين والمربتقدم الدراسة لآلباء واألمها -
التغير الذي شهدته األسرة الفلسطينية ومنها الطالبة، مما يساعد التربويين في كافة مجاالتهم 

 في البحث عن حلول لسلوكيات األفراد، وتوجيههم.
ّحدودّالدراسة:

ة ية التربية والمسجالت بالجامعاقتصرت الدراسة على طالبات الدراسات العليا في كل     
 م. 0101-م0102من العام الدراسي  00في شهراإلسالمية بغزة 

ّمصطلحاتّالدراسة:ّ
 التحديات: الصعوبات والعقبات ونقاط الضعف. 

طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية: جميع الطالبات المقيدات في برامج الدراسات 
 م. 0101-0102لعام  العليا ماجستير ودكتوراه

التحديدات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية: الصعوبات والعقبات 
االقتصادية، النفسية، االجتماعية، الثقافية، ونقاط الضعف التي تواجه طالبات الدراسات العليا 

 في الجامعات الفلسطينية. 
ة: طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطيني التعريف اإلجرائي للتحديدات التي تواجه

الدرجة التي يحصل عليها طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في ضوء االستبانة 
 المستخدمة. 

ّالمنهجّواإلجراءات:
ّمنهجّالدراسة:

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته ألهداف الدراسة.
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ّ:مجتمعّالدراسة
يشمل طالبات الدراسات العليا في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية والمسجالت للفصل ّّّّّ

( 022) لغ عددهن  ام، بالجامعة االسالمية والب0102/0101الدراسي األول من العام الدراسي 
 م(0102/0101طالبة )إحصائية القبول والتسجيل للفصل الدراسي األول 

ّ:الدراسة عينة
يار عينة عشوائية متيسرة من طالبات الدراسات العليا في كلية التربية بالجامعة تم اخت    

والمسجالت للفصل الدراسي األول قسم علم النفس، من العام الجامعي  ،اإلسالمية بغزة
 (0( طالبة، كما هو موزع في )جدول رقم21م، حيث تكونت العينة من )0102/0101

ّ
ّلدراسةا عينة أفراد توزيع (1) رقم جدول

ّالنسبةّالمئويةّالعددّالصنفّالمتغير

ّالحالةّاالجتماعية
 24% 12 متزوجة

 76% 38 غيرّمتزوجة
 100% 50 المجموع

ّأدواتّالدراسة:ّ
ها وفق ؤ الع على األدب التربوي، والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع األداة تم بنابعد االط  

 الخطوات التالية:
 صياغة فقرات األداة.  -
 ( فقرة. 11إعداد األداة بصورتها األولية، وقد شملت األداة على ) -
 مين.( محك  2عرض األداة على مجموعة من المحكمين التربويين، والبالغ عددهم ) -
وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون، تم تعديل وا عادة صياغة بعض       

، متوسط، ا، كثيرسلم متدرج خماسي )كثير جد  ج وفق الفقرات، وقد أعطي لكل فقرة وزن متدر 
ون والفئة الموز ( وقد اعتمد الجدول التالي لتحديد مستوى المتوسط الحسابي اقليل، قليل جد  
 :التي ينتمي إليها

ّ(ّمستوىّالمتوسطّالموزونّوالفئةّالتيّينتميّإليها0جدولّ)
ّمستوىّالدرجةّفئةّالوزنّالنسبيّفئةّالمتوسطّالموزوّن

ّاقليلّجدّ 35%ّّ-0.02ّ01%ّ -0
ّقليل50%ّّ-0.52ّ35%ّّ-0.81



 

314 
 

ّمتوسط50%ّّ-3.32ّ50%ّّ–0.51ّ
ّكثير83%ّّ-0.02ّ58%ّّ–3.01ّ

ّاكثيرّجدّ 011%ّّ-5ّ80%ّّ–0.01ّ
ّ(1)ّ

 :لالستبانة السيكومترية الخصائص
ّالمحكمين(:ّوقدّتمّتوضيحّذلك.ّ )صدق االستبانة صدق

ّّ :الداخلي االتساق
 بيرسون بين ارتباط معامل حساب طريق عن لالستبانة الداخلي االتساق من لتأكدا تم         
 :ذلك التالي يوضح والجدول والدرجة الكلية لها، االستبانة فقرات

ّ.(ّيمثلّمعاملّاالرتباطّبينّكلّفقرةّمنّفقراتّاالستبانةّوالدرجةّالكليةّلها3جدولّ)

معاملّّالرقم
ّاالرتباط

مستوىّ
املّمعّالرقمّالداللة

ّاالرتباط
مستوىّ
معاملّّالرقمّالداللة

ّاالرتباط
مستوىّ
ّالداللة

 دال**30ّ1.555ّ دال**05ّ1.502ّّدال*0ّ1.035ّ
 دال**30ّ1.082ّ دال**00ّ1.052ّ دال**0ّ1.020ّ
 دال**33ّ1.000ّ دال**08ّ1.020ّ دال**3ّ1.550ّ
 دال**30ّ1.005ّ دال*02ّ1.000ّ دال*0ّ1.008ّ
ّدال*35ّ1.012ّ دال*01ّ1.013ّ دال*5ّ1.325ّ
 دال**35ّ1.080ّ دال**00ّ1.500ّ دال*5ّ1.325ّ
 دال*30ّ1.000ّ دال**00ّ1.501ّ دال**0ّ1.523ّ
 دال*38ّ1.301ّ دال**03ّ1.500ّ دال*8ّ1.035ّ
 دال*32ّ1.385ّ دال**00ّ1.552ّ دال*2ّ1.322ّ
 دال**01ّ1.020ّ دال*05ّ1.300ّ دال*01ّ1.015ّ
 دال**05ّ1.555ّ *دال00ّ1.053ّ

 
ّمالحظة:  دال*00ّ1.005ّ دال*00ّ1.328ّ

 دال**08ّ1.508ّ دال*03ّ1.320ّ
                                                           

(، خوارزم العلمية، spss( عز حسن عبد الفتاح، مقدمة في اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي باستخدام )1)
 .210م، ص0110جدة، سنة 



 

315 
 

دال**ّيعنيّدالةّعندّ دال**02ّ1.581ّ دال**00ّ1.503ّ
1.10ّ
ّ

1.15ّدال*ّيعنيّدالةّعندّ
 

 دال**31ّ1.500ّ دال**05ّ1.525ّ

 ها. بين الفقرات والدرجة الكلية ل ابق أن جميع الفقرات دالة إحصائي  يتضح من الجدول السا
ّاالستبانة:ّ ثبات
 بطريقتي التجزئة العينة االستطالعية، أفراد على تطبيقها بعد االستبانة ثبات من التأكد تم     

التجزئة النصفية  طريقة باستخدام الثبات معامل حيث تبين أن كرونباخ، وألفا النصفية،
االستبانة  أن على يدل وهذا ، (0.892)كرونباخ ألفا باستخدام الثبات معامل وكان (،1.722)

 ولتقدير .الدراسة على عينة تطبيقها على الباحثين تطمئن الثبات من عالية جدا   بدرجة تتمتع
ا البحث؛ استخدم أداة مستوى  متوسط،  (،3( كثير، )1( كثير جدا ، )2) :األبعاد خماسي مقياس 

 .ا( قليل جد  0قليل ) (،2)
ّاسةّومناقشتها:الدّر نتائج

ّنتائجّالسؤالّاألول:
ّوالذيّينصّعلى:

ما التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، من الناحية 
 )االقتصادية، والنفسية، واالجتماعية، والثقافية(؟ 

ن الناحية متم تحديد التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، 
)االقتصادية، والنفسية، واالجتماعية، والثقافية( بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات 

 الخاصة بالموضوع وهي:
ّ
ّالتحدياتّاالقتصادية:ّ-أوالًّ

تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية عدة تحديات من الناحية االقتصادية 
 وهي:

 لجامعية للدراسات العليا.ارتفاع األقساط ا -
 ارتفاع أثمان الكتب والمراجع. -
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 ارتفاع أسعار تصوير المواد داخل المكتبة. -
 ارتفاع تكاليف إعداد أطروحة الماجستير. -
 ندرة الدعم المادي من جانب الجامعة لطلبة الدراسات العليا. -
ليها رةارتفاع أج -  . (1)المواصالت من الجامعة وا 
 مشاركة الزمالء في الكثير من المناسبات بسبب قلة المال. العزوف عن  -
 التفكير بترك الدراسة الجامعية أو تأجيل فصول بسبب العبء المادي.  -
 الضيق لعدم قدرة أسرة على توفير المستلزمات الضرورية.  -
 االمتناع عن الذهاب للكافتيريا بسبب سوء الوضع االقتصادي. -
 . (2)رة على شراء الكتب الجامعيةالمعاناة من عدم القد -
 ارتفاع تكلفة طباعة األبحاث. -
 ارتفاع تكلفة إحضار الدراسات السابقة األجنبية من الخارج وترجمتها. -
 ندرة المنح التشجيعية للمتفوقين. -
 قلة العائد المادي الناتج عن الحصول على درجة الماجستير. -
 . وجود التزامات أسرية متعددة ومتنوعة -
 . (3)ارتفاع أجور النقل المؤدية إلى الكلية أو الجامعة -
ّ
ّ
ّالتحدياتّالنفسية:ّ-اثانيًّ

 تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية عدة تحديات من الناحية النفسية وهي:
 صعوبة تحقيق الطالبة ما تصبو إليه جراء دراستها العليا. -
 .الخوف من الفشل في الدراسة -
 الشعور باإلرهاق معظم األوقات وضعف الدفاعية للدراسة بعد االنتهاء من الدوام الجامعي.  -

                                                           

 .00م ص0112، مشكالت طلبة الدراسات العليا في كلية اآلداب / جامعة النجاح الوطنية، سنة ( زين ياسين1)
(. الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي واستراتيجيات حلها من وجهة 0101( مجدي جيوسي، )2)

(، 21د )في التعليم العالي، المجلخضوري، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث  –نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية 
 .00م، ص0101(، سنة 0العدد)

(. المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية 0112( إياد زكى عبد الهادي عقل، )3)
  .021م، ص0112وسبل التغلب عليها، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، سنة 
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 قلة مراعاة بعض المدرسين لمشاعر الطلبة. -
 الشعور باإلحباط من دراسة للماجستير.  -
 الشعور بالغربة بين اآلخرين. -
 الشعور بضعف التركيز أثناء الدراسة. -
 . (1)د نتيجة التحيز لجهات معينة من الطلبةالشعور بالقلق الشدي -
 الشعور بالقلق على المستقبل المهني. -
 الشعور بالتوتر بمجرد التعرض لموقف. -
 الشعور بالحاجة إلقامة عالقات عاطفية. -
 عدم التمكن من ضبط االنفعاالت. -
 التردد في اتخاذ القرارات. -
 نفسي.المعاناة من فقدان االحساس باالطمئنان ال -
 .المعاناة من التوتر النفسي   -
 عدم الوثوق بالنفس. -
 الشعور بعدم القدرة على القيام بأي عمل. -
 الشعور بأن اآلخرين يتحدثون عني. -
 الشعور بأني غير مهم في هذه الحياة. -
 الشعور بالخوف من الفشل في الدراسة. -
 الشعور باالغتراب في جو الجامعة. -
 سرحان وشرود الذهن أثناء المحاضرات.المعاناة من ال -
 . (2)الشعور بتقلب المزاج -
 لوم النفس ألقل خطأ يتم الوقوع فيه.  -
 الشعور بالحرج ألبسط نقد.  -
 تغير المزاج واالثارة بسرعة عند التعرض ألي موقف.  -
 عن اآلخرين.  ايل الوحدة والجلوس بانفراد بعيد  تفض -
 ألي موقف.  الشعور بالغضب عند التعرض -

                                                           

 .01زين ياسين، مرجع سابق، ص (1)
 .01( مسعود عبد الحميد حجو، مرجع سابق، ص2)
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 . (1)االشعور بالهم دائم   -
 الخوف من عدم استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير. -
ّالقلقّعندّاقترابّموعدّمناقشةّأطروحةّالماجستير.ّ-
 ضعف الدافعية للدراسة بعد القبول في الماجستير. -
 ضعف الدافعية للدراسة بعد النجاح في المساقات النظرية. -
 راعاة بعض المحاضرين لمشاعر الطلبة.عدم م -
 عدم إتاحة الفرصة للتعبير عن الذات من قبل بعض المحاضرين. -
 الشعور بسرعة نسيان المعلومات واألفكار. -
 الشعور بضعف التركيز المناسب للدراسة. -
 الضغط النفسي الناجم عن األوضاع السياسية والوضع األمني. -
 فرص العمل وكثرة الحاصلين على درجة الماجستير.القلق من المستقبل لندرة  -
 قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الماجستير من قبل بعض المحاضرين. -
 . (2)صعوبة التكيف مع الوضع الدراسي داخل الجامعة -
 التحديات االجتماعية: -اثالث  

تماعية الناحية االج تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية عدة تحديات من
 وهي المشكالت الناتجة من العوامل الداخلية في الدور والوظائف المؤدية لها وهي كاالتي: 

 تفشي الوساطة في الجامعة في األمور األكاديمية. -
 عدم وجود من يهتم بالمشكالت االجتماعية التي يعاني منها الطلبة. -
 .(3)سات العليا مقارنة بطلبة البكالوريوسقلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الدرا -
 قلة النشاطات االجتماعية. -
 عدم وجود من يحل المشكالت. -
 الشك باآلخرين. -
 عدم وجود مساعدة في تنظيم أوقات الفراغ. -
 االرتباك عند الحديث مع اآلخرين. -

                                                           

 .00( مجدي جيوسي، مرجع سابق، ص1)
 .022( إياد زكى عبد الهادي عقل، مرجع سابق، ص2)
 .02( زين ياسين، مرجع سابق، ص3)
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 صعوبة إقامة عالقات اجتماعية. -
 الشعور بالخوف من إقامة عالقات جديدة. -
 الشكوى من تدخل األسرة في الشؤون الشخصية. -
 الشعور بالخجل عند مواجهة اآلخرين. -
 عدم الرغبة في المشاركة في المناسبات االجتماعية. -
 عدم الشعور بالحب والتقدير من الزمالء. -
 الصعوبة في إقناع اآلخرين بأفكاري. -
 عدم القدرة على تقبل رأي اآلخرين. -
 . (1)ييز في المعاملةالضيق من التم -
 .أخجل من زيارة زمالئي لبيتي لتواضع أثاثه -
 صعوبة باالحتفاظ باألصدقاء داخل الجامعة.  -
 الضجر من عدم سماح الوالدين أو أحدهما بدعوة األصحاب لزيارة المنزل.  -
 الضيق من أساليب التعامل الفئوي بين الطلبة.  -
 .(2)عند التعامل مع الزمالء واألساتذةالشعور بالخجل والحساسية الزائدة  -
 ضعف االهتمام بالمشكالت االجتماعية. -
 قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الماجستير من قبل اإلدارة. -
 ندرة المشاركة في األنشطة االجتماعية في الجامعة.  -
 ضعف العالقة بين رئاسة القسم والطلبة مما ينعكس سلبا  على حل مشكالتهم. -
 . (3)عدم احترام األستاذ للطالب -
ّالتحدياتّالثقافية:ّ-ارابعًّ

 وهي: ،تواجه الطالبة في الجامعات الفلسطينية عدة تحديات من الناحية الثقافية
 ضعف متابعة الجامعة لما يستجد من الكتب والمجالت والنشرات الثقافية. -
عمل على تطوير ثقافة الطالب عدم اهتمام الجامعة في تقديم البرامج واألنشطة التي ت -

 الخاصة.

                                                           

 .01( مسعود عبد الحميد حجو، مرجع سابق، ص1)
 .00( مجدي جيوسي، مرجع سابق، ص2)
 .021إياد زكى عبد الهادي عقل، مرجع سابق، ص (3)
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 ي مستوى المقررات الدراسية بالجامعة في تزود الطالب بحاجته الثقافية.تدن   -
 ي مستوى ارتباط النواحي األكاديمية بالثقافة. تدن   -
 قلة الوقت المتاح أمام المحاضرين لتزويد الطالب بالثقافة والمعلومات الكافية. -
 راسية بالجامعة عن إثراء الثقافة اإلسالمية.إغفال المقررات الد -
 إغفال المقررات الدراسية بالجامعة عن نقل التراث الثقافي.  -
 عدم اهتمام الجامعة بالقيام بالرحالت الترفيهية والثقافية للطلبة. -
 غموض الظروف السياسية ينعكس سلب ا على قدرة المحاضر في التنشئة السياسية للطلبة. -
 الثقافي لوسائل اإلعالم وتأثيره على طلبة الجامعة. الغزو  -
 ضعف المقررات الدراسية على مواجهة تحديات العولمة.  -
 تهاون األندية في القيام بأدوار إيجابية وتزويد الطلبة بالثقافة العامة. -
 ضيق الوقت لمعرفة ما يسود المجتمع من نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية. -
 الجامعة بإثراء ثقافة الطلبة وتوجيههم للقراءة والبحث في مكتبة الجامعة. عدم اهتمام -
 عد سماح المحاضرين للطلبة بالمشاركة والنقاش وتبادل األفكار.  -
 . (1)قلة المصادر والمراجع العلمية في الكلية والجامعة -

 الثاني ومناقشة نتائجه:     السؤال نتائج
  :على والذي ينص
 حديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية؟ما مستوى الت

تم حساب متوسط الدرجات والوزن النسبي الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التحديات 
ّيبينّذلك:ّّ(1التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، والجدول رقم )

51ّالدرجاتّوالوزنّالنسبي.ّن=ّّ(ّيمثلّمتوسط0جدولّرقمّ)

المتوسطّّالفقرة م
 الحسابي

االنحرافّ
ّالمعيارّي

الوزنّ
 النسبي

 الترتيب

0ّ
0ّ

ّالتحديداتّاالقتصادية:
 ارتفاعّاألقساطّالجامعيةّللدراساتّالعليا.

 
4.38 

 
0.923 

 
87.6 

ّ
0ّ

0ّ 70.4 0.789 3.52ّالكتبّوالمراجع.ّسعارارتفاعّأ0ّ

                                                           

 –( منى عبد الوهاب النجار، المشـــــكالت التربوية واألكاديمية والثقافية التي تواجه طلبة مســــــتوى الرابع بكلية التربية 1)
لد ججامعة األزهر بغزة المتدربين في مدارس محافظات غزة، مجلة جامعة األزهر بغزة، ســـــلســـــلة العلوم اإلنســـــانية، الم

 . 71م، ص0112(، سنة 0(، العدد )00)
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3ّ 64.4 1.112 3.22 الموادّداخلّالمكتبة.ارتفاعّأسعارّتصوير3ّّ
0ّ 88 0.606 4.40 ارتفاعّتكاليفّإعدادّأطروحةّالماجستير.0ّ
5ّ 80.8 1.049 4.04ّندرةّالدعمّالماديّمنّجانبّالجامعةّلطلبةّالدراساتّالعليا.5ّ
ليها.5ّ 0ّ 66.8 0.982 3.34ّارتفاعّأجورّالمواصالتّمنّالجامعةّوا 
5ّ 84 1.069 4.20ّاديةّلدىّبعضّالطلبة.قلةّاإلمكاناتّالم0ّ
2ّ 62 1.165 3.10ّاالمتناعّعنّالذهابّللكافتيرياّبسببّسوءّالوضعّاالقتصادي.8ّ
التفكيرّبتركّالدراسةّالجامعيةّأوّتأجيلّفصولّبسببّالعبء2ّّ

8ّ 63.6 1.366 3.18ّالمادي.

01ّ 44.8 1.188 2.24ّالمشاركةّفيّالرحالتّالترفيهيةّوالثقافية.01ّ
0ّ 5.0178ّ71.24 35.620ّالدرجةّالكليةّللبعد

0ّ
00ّ

ّالتحديداتّالنفسية:
ّصعوبةّتحقيقّماّأصبوّإليهّجراءّااللتحاقّبالدراساتّالعليا.

 
3.40 

 
1.178 

 
68 

ّ
8ّ

5ّ 73.2 1.118 3.66ّالخوفّمنّالفشلّفيّالدراسة.00ّ
0ّ 74 1.111 3.70 الشعورّباإلرهاقّمعظمّالوقت.03ّ
0ّ 78.8 978. 3.94 بالخوفّوالقلقّمنّالمستقبلّالمجهول.ّالشعور00ّ
0ّ 75.2 1.238 3.76 قلةّمراعاةّبعضّالمدرسينّلمشاعرّالطلبة.05ّ
2ّ 67.2 1.396 3.36ّالشعورّباإلحباطّمنّدراسةّالماجستير.05ّ
01ّ 56.4 1.044 2.82ّالشعورّبالغربةّبينّاآلخرين.00ّ
5ّ 71.2 1.146 3.56ّثناءّالدراسة.الشعورّبضعفّالتركيزّالمناسبّأ08ّ
0ّ 70.8 1.054 3.54ّالشعورّبالقلقّالشديدّنتيجةّالتحيزّلجهاتّمعينةّمنّالطالب.02ّ
3ّ 75.6 1.075 3.78ّطولّفترةّالغيابّعنّالبيت.01ّ

0ّ 35.520ّ6.8905ّ71.04ّالدرجةّالكليةّللبعد
3ّ
00ّ

ّالتحدياتّاالجتماعية:
 سرةّوالدراسة.صعوبةّالجمعّبينّمتطلباتّاأل

 
3.34 

 
1.171 

 
66.8 

ّ
0ّ

3ّ 68 1.161 3.40 افتقارّالجرأةّللمشاركةّفيّالمناقشاتّأثناءّالمحاضرة.00ّ
5ّ 66 1.359 3.30 تخوفّاألهلّمنّجدوىّالحصولّعلىّدرجةّالماجستير.03ّ
01ّ 49.6 1.182 2.48ّكثرةّالمشاكلّاألسريةّواالجتماعية.00ّ
0ّ 63.6 1.380 3.18ّنّقبلّالمجتمع.عدمّالتشجيعّالمعنويّم05ّ
0ّ 71.2 1.232 3.56ّاالنشغالّباألعباءّالمنزليةّعنّالدراسة.05ّ
8ّ 60.8 1.087 3.04ّصعوبةّكسبّحبّوتقديرّأساتذةّالجامعة.00ّ
5ّ 65.2 1.026 3.26ّعدمّالقدرةّعلىّتنظيمّالوقت.08ّ
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0ّ 69.2 1.297 3.46ّية.تماعقلةّالوقتّالكافيّلالستمتاعّبالهواياتّواألنشطةّاالج02ّ
2ّ 54.4 1.196 2.72ّالفشلّفيّاختيارّاألصدقاءّواالندماجّمعّالبيئةّالجامعية.31ّ

3ّ 63.48 31.740ّ7.7084ّالدرجةّالكليةّللبعد
0ّ
30ّ

ّالتحديداتّالثقافية:
 نقصّالمعارفّوالمعلومات.

 
2.98 

 
1.020 

 
59.6 

ّ
8ّ

0ّ 64.8 1.061 3.24 لوجيّالهائل.صعوبةّمجاراةّالتقدمّالعلميّوالتكنّو30ّ
إغفالّالمساقاتّالجامعيةّالدراساتّالمعمقةّعنّالتراث33ّّ

0ّ 67.6 1.244 3.38 الثقافي.

0ّ 62.8 1.010 3.14 قلةّمهارةّكتابةّالبحوث.30ّ
5ّ 63.2 1.149 3.16ّكثرةّالغزوّالفكريّبأنواعهّوصورهّكافة.35ّ
2ّ 54 1.374 2.70 لكليةّوالجامعة.قلةّالمصادرّوالمراجعّالعلميةّفيّا35ّ
5ّ 64 1.010 3.20 ندرةّطرقّالبحثّواالستقصاءّوحلّالمشكالت.30ّ
0ّ 75.6 1.166 3.78ّندرةّاستخدامّشبكةّاالنترنتّالمعلوماتية.38ّ
ندرةّالتوجهّللقراءةّوالبحثّفيّمكتبةّالجامعةّوالقراءة32ّّ

3ّ 65.2 1.259 3.26ّالخارجية.

1.230ّ51.6ّ01ّ 2.58ّضرينّالمشاركةّفيّالنقاشّوتبادلّاألفكار.رفضّبعضّالمحا01ّ
0ّ 62.84 6.5093 31.420ّالدرجةّالكليةّللبعد

ّ 67.15 20.833 134.30ّالدرجةّالكليةّلالستبانة
يتضح من الجدول السابق أن الدرجة الكلية لمستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات    

( 0ن أعلى ثالثة أبعاد كان البعد رقم: )إحيث  ؛السطينية كان متوسط  الجامعات الفالعليا في 
( وهو 2( وهو )التحديات النفسية(، والبعد رقم: )0وهو )التحديات االقتصادية(، والبعد رقم: )

( %17 - %20)التحديات االجتماعية(، والتي حصلت على نسب متوسطة وقعت بين )
( 2تضح من الجدول السابق حصول البعد رقم: )(، كما ي0وذلك حسب المقياس في جدول )

 .االثقافية ( على نسبة متوسطة أيض  وهو )التحديات 
( وهي درجة متوسطة، وهذه الدرجة 17.02والنتيجة الكلية تظهر أن متوسط الدرجات كان )

التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسر أن هناك تحديات تواجه طالبات الدراسات العليا في 
امعات الفلسطينية عند غالبية العينة، وهي تالمس مناحي حياتهم، وهذا واضح في الج

 استجابات العينة.
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فسر هذه النتيجة بأن هناك تحديات تواجه طالبات الدراسات العليا، بسبب الظروف ت  و       
التي يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص؛ من احتالل إسرائيلي، 

منذ أكثر من عشر سنوات، والحروب المتتالية التي عاشها شعب غزة، جعلت الجو  وحصار
العام مملوء بالمشكالت والصعوبات وال سيما الوضع االقتصادي والنفسي واالجتماعي والذي 
أثر على الكل الفلسطيني ومنهم الطالبة الجامعية، وهذه النتيجة تؤكد أهمية إيجاد سبل لمواجهة 

 هذه التحديات.
( في أن مستوى الضغوطات 0101تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة جيوسي )     

( وهي %10.2النفسية المتمثلة بالمشكالت النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي كانت )
 متوسطة.

 الثالث ومناقشة نتائجه:  السؤال نتائج
 والذي ينص على: 

ل مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا حو  اهل توجد فروق دالة إحصائي   -
 في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية )متزوجة، غير متزوجة(؟

 يمكن اإلجابة على هذا السؤال من خالل التأكد من صحة الفرضية التالية:
عليا في بات الدراسات الحول مستوى التحديات التي تواجه طال اال توجد فروق دالة إحصائي   -

 عزى لمتغير الحالة االجتماعية )متزوجة، غير متزوجة(.الجامعات الفلسطينية ت  
 فحص بهدف المتوسطات؛ بين للفروق  اختبار )ت( صحة هذه الفرض تم إجراء الختبار    

بين وجهة نظر طالبات الدراسات العليا في مستوى التحديات التي تواجه طالبات  الفروق 
 :النتائج ( يبين هذه2والجدول رقم ) اسات العليا في الجامعات الفلسطينية،الدر 

51ّنّ=ّّ.المتوسطات بين للفروّق) ت(ّوقيمة الحسابية المتوسطات يبين (5) جدول
ّمستوىّالداللةّقيمةّ)ت(ّاالنحرافّالمعيارّيّالمتوسطّالحسابيّالعددّالحالةّاالجتماعية

 03.305 031.055 12 متزوجة
ّغيرّدالة 0.785

 01.035 035.515 38ّغيرّمتزوجة
راد بين متوسطات استجابات أف اسابق عدم وجود فروق دالة إحصائي  يتضح من الجدول ال     

عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية )متزوجة، غير متزوجة( حول التحديات التي 
 . تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية

تعتبر هذه النتيجة منطقية إلى حد ما فهي تعكس الحالة التي تعيشها الطالبة الجامعية،       
فالطالبة الجامعية سواء متزوجة أم غير متزوجة يواجهن إلى حد كبير نفس التحديات من 
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ة  خ في مجتمعنا الفلسطيني الناحية االقتصادية والنفسية واالجتماعية والثقافية  ؛ فالمجتمعاص 
 فالمرأة يقع عليها عبء العمل في البيت سواء كانت متزوجة ،الفلسطيني مجتمع شرقي ومحافظ

 أم غير متزوجة. 
أن تقليص رواتب الموظفين في قطاع غزة أضاف عبئا   -اأيض  –وما يفسر هذه النتيجة       

ن، يجديدا  لكون سكان قطاع غزة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على رواتب الموظف
وانحصار مصادر الرزق بسبب الحصار، وهذه األحداث الضاغطة كان لها تأثير وانعكاس 

 على الطالبة الجامعية بشكل عام وبالتالي على تغطية مصاريف الجامعة. 
 الرابع: السؤال نتائج

ّوالذيّينصّعلى:ّ
فّ- طالباتّالدراساتّالعليّا سبلّمواجهةّالتحدياتّالمختلفةّالتيّتتعرضّلهّا الجامعاتّّيمّا

ّالفلسطينية؟
يمكن التعرف إلى سبل مواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها طالبات الدراسات      

العليا في الجامعات الفلسطينية باالعتماد على ما عرضته هذه الدراسة، وما توصلت إليه 
 الدراسات األخرى واألدب التربوي، وهي: 

برعاية بناتهم الطالبات في الدراسات العليا وتقديم يد العون  دعوة أولياء األمور إلى االهتمام -
 والمساعدة لهم لتجاوز األزمات المختلفة والمشكالت والظروف الضاغطة في حياتهم.

على  اعنف والمشكالت التي قد تؤثر سلب  توفير الجو األسري المناسب الخالي من الّ-
ياتها ها على تجاوز األزمات التي تواجهها في حنفسية الطالبة الجامعية، وبالتالي تقلل من قدرت

 الجامعية.
توفير الدعم المادي لطالبات الدراسات العليا بصرف النظر عن كونهن يعملن أو ال  -

 يعملن وذلك من خالل رصد مبالغ مالية من موازنة الجامعات لدعم برامج الدراسات العليا.
يا من حيث االحترام والتقدير، وتكريم توفير الدعم المعنوي لطالبات الدراسات العل -

 المبدعين والمتميزين منهم.
التركيز على استخدام الوسائل التعليمية واألساليب التربوية الحديثة في التدريس  -

 الجامعي والذي من شأنه زيادة المستوى المعرفي وتخفيف التحديات.
 لعالي.محاربة الوساطة والتمييز والمحاباة في مؤسسات التعليم ا -
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إشراك األطراف المتأثرة بالدراسات العليا من أعضاء هيئة تدريس وطلبة، وعمادات  -
الدراسات العليا في مراجعة السياسات واألهداف المتعلقة بالدراسات العليا وخططها، وتحديث 

 التعليمات المتعلقة بالدراسات العليا بين فترة وأخرى.
ين في الجامعات الفلسطينية من أجل حل ضرورة اعتماد مرشدين وموجهين تربوي -

 المشكالت والصعوبات الدراسية والنفسية واالجتماعية التي تواجه طالبات الجامعة.
والعمل  اا ونفسي  ا ومادي  بات المتميزات والمتفوقات دراسي  ضرورة مساعدة ودعم الطال -

 على تخفيف معاناتهن بزيادة الحوافز والمنح لهن.
بة على إدارة أوقات فراغهم واستغاللها بأمور تعود بالفائدة النفسية أهمية توعية الطل -

 والدراسية واالجتماعية عليهم.
ضرورة توفير خطوط مجانية لنقل الطلبة من مناطق سكنهم إلى موقع الجامعة  -

 والكليات.
ضرورة احترام الطالبة من قبل العاملين في الجامعة والكلية والنظر للطالبة كقيمة عليا  -

 المجتمع. في
العمل على تطوير المكتبة لتتالءم ومتطلبات البحث العلمي، وتوفير المراجع والكتب  -

والدوريات الحديثة في مختلف العلوم ما أمكن ذلك، مع وضع قوانين خاصة بطلبة 
لكترونية إلوتفعيل المكتبة ا الدراسات العليا تمكنهم من أداء مهمتهم بشكل أكثر فاعلية،

 اسيب الالزمة لذلك.وتجهيزها بالحو 
توجيه اهتمام الطالبة الجامعية نحو زيارة المكتبة الجامعة، وا عطاء أكبر قدر من الوقت  -

للمكوث في المكتبة؛ وذلك للحاجة الماسة، والسماح لها باالستعارة الخارجية بدون 
 قيود.

هم وبين ناالهتمام بتوفير جو من الثقة بين طلبة الدراسات العليا واإلدارة من جهة، وبي -
 المحاضرين. 

تهيئة الجو النفسي المريح من قبل إدارة الجامعة للطالبات ومراعاة ظروفهن النفسية  -
 واالقتصادية واالجتماعية.

رشادهن في مواجهة  - تفعيل مراكز اإلرشاد في الجامعة بهدف مساعدة الطالبات، وا 
 دراسية بنجاح.التحديات النفسية واالجتماعية، واألعباء المالية، والصعوبات ال
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توفير المناخ المناسب للدراسة في الجامعة لمواجهة الضغوط النفسية الناتجة في  -
 المجال االقتصادي، واالجتماعي، والنفسي.

عمل لقاءات دورية مفتوحة بين إدارة الجامعة والكليات من جهة، والطلبة من جهة  -
ي بة لها، وبالتالأخرى؛ لتحديد مصادر الضغوط، والعمل على حل المشكالت المسب

 الحد منها.
ضرورة اهتمام إدارة الجامعة بتفعيل األنشطة الطالبية، سواء أكانت ثقافية، أم   -

 رياضية، أم فنية؛ لما لها من دور في تقليل التحديات النفسية لدى الطلبة.
 تنمية قدرة الطلبة على مواجهة المشكالت التي تعترضهم. -
ة من رحالت علمية ومسابقات ثقافية وفنية للطالبات زيادة االهتمام باألنشطة الطالبي -

للتخفيف عنهن من أثر االعتداء الصهيوني والحرب على غزة وانعكاسها على تدهور 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية والنفسية للطالبات وأسرهم بهدف تحسين وضعهن 

 ي.النفسي وقدراتهن على مواصلة العملية التعليمية وتحصيلهن األكاديم
ّملخصّالنتائج:ّ

أظهرت النتائج أن مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات      
، وأظهرت اجتماعية، والثقافية( كان متوسط  الفلسطينية من الناحية )االقتصادية، والنفسية، واال

ول نة الدراسة حبين متوسطات استجابات أفراد عي اصائي  النتائج عدم وجود فروق دالة إح
مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير 
الحالة االجتماعية )متزوجة، غير متزوجة(، كما توصلت الدراسة إلى سبل مواجهة التحديات 

 المختلفة التي تتعرض طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية.
ّت:ّوصياالتّ 
ّنّيوصيانّبماّيأتي:يفإنّالباحثّ،ضوءّالنتائجّالسابقةّفي

اإلسهام في مواجهة التحديات الثقافية التي تواجه الطالبة الجامعية من خالل توفير  -
 المراجع والكتب والمجالت والدورات.

 توعية المجتمع باألهمية االقتصادية لاللتحاق بالدراسات العليا ولو في المستقبل. -
واصل اإليجابي بين الطالبات والمدرسين في الجامعة لمساعدة الطالبات ضرورة الت -

والحيلولة دون انغماسهم في مشاعر العزلة والعجز  ،للتغلب على خبراتهن غير السارة
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والسلبية التي تؤدي إلى االنغالق والجمود وعدم القدرة على العمل واألداء أثناء األزمات 
 الضاغطة.

على عمادة الدراسات العليا في كلية اآلداب خاصة، بحصر  ضرورة اهتمام القائمين -
لها.  المشاكل والقضايا التي تواجه الطلبة، والعمل على ح 

إقامة العديد من الندوات واللقاءات يشترك فيها طالبات وأساتذة الدراسات العليا، تطرح  -
ة لها مما مناسبفيها المشكالت األكاديمية واإلدارية ويعمل الجميع على تقديم الحلول ال

 يزيد من الرابطة بين الطالبات وأساتذتهم.
اعتماد نتائج الدراسة الحالية في مواجهة التحديات والسعي لحل المشكالت التي تعاني  -

 منها طالبات الدراسات العليا. 
إجراء دراسات تقارن بها المشكالت التي تواجه طالبات الدراسات العليا في كلية العلوم  -

 لكليات األخرى، في الجامعات الفلسطينية.التربوية وا
ّالمراجع:

أنور حموده البنا، وعائد عبد اللطيف الربعي، مشكالت طلبة جامعة األقصى بغزة من وجهة ّ-
(، 0(، العدد)01نظر الطلبة، مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(، المجلد)

 م.0111سنة 
مشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعة إياد زكى عبد الهادي عقل، ال -

اإلسالمية وسبل التغلب عليها، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، سنة 
 م.0112

 جامعة النجاح الوطنية، سنةلدراسات العليا في كلية اآلداب/زين ياسين، مشكالت طلبة ا -
 م. 0112

محمود العيساوي، المشكالت النفسية واالجتماعية والدراسية التي يعاني  عبد الرازق جاسم -
(، 27منها طلبة كلية التربية القائم في جامعة األنبار، مجلة البحوث التربوية والنفسية، العدد)

 م.0100سنة 
عبد الله الحربي وفاطمة مدني، وامتياز صالح، المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي  -

طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام، المجلة تواجه 
 م.0102(، سنة 20التربوية مصر، العدد)
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عز حسن عبد الفتاح، مقدمة في اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي باستخدام  -
(spss خوارزم العلمية، جدة، سنة ،)م.0110 
التي تواجه طلبة جامعة بابل من وجهة نظرهم، مجلة كلية عقيل خليل ناصر، المشكالت  -

 م.0101(، سنة 02التربية األساسية، العراق، العدد)
علي تركي شاكر الفتالوي، المشكالت التي تواجه طلبــة جامعة كربالء من وجهة نظرهم،  -

 م.0100نة سقسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالء، 
مجدي جيوسي، الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي واستراتيجيات حلها ّ-

خضوري، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث /نظر طلبة جامعة فلسطين التقنيةمن وجهة 
 م.0101، سنة 21-12(، ص 0(، العدد )21في التعليم العالي، المجلد )

المشكالت االكاديمية والنفسية واالجتماعية لدى طالب جامعة  محمد علي مساوي معشي، -
(، العدد 0جازان في ضوء بعض المتغيرات، مجلة التربية )جامعة األزهر(، مصر، المجلد)

 م.0102(، سنة 020)
محمد فرحان القضاة، مشكالت طالب كلية المعلمين بجامعة الملك خالد بأبها من وجهة  -

رات، العلوم التربوية والدراسات االسالمية، المملكة العربية نظرهم في ضوء بعض المتغي
 م.0100(، سنة 0(، العدد )01السعودية، المجلد )

مسعود عبد الحميد حجو، المشكالت الدراسية والنفسية واالجتماعية لدى طلبة جامعة القدس  -
  م.0101المفتوحة وعالقتها ببعض المتغيرات، جامعة القدس المفتوحة، غزة، سنة 

منى عبد الوهاب النجار، المشكالت التربوية واألكاديمية والثقافية التي تواجه طلبة مستوى  -
جامعة األزهر بغزة المتدربين في مدارس محافظات غزة، مجلة جامعة  –الرابع بكلية التربية 

 م.0112(، سنة 0(، العدد )00األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلد )
لشرمان، تصورات طلبة الدراسات العليا في كليتي التربية في جامعتي مؤتة واليرموك منيرة ا -

 م0101(، سنة 1(، العدد)01للمشكالت التي تواجههم، مجلة جامعة دمشق، المجلد)
- Hommadova، Academic and Social Challenges of Japanese 
Students during Cultural Adjustment to the Rural US. Journal of 
International and Advanced Japanese Studies، 8، 241-255، 2016. 
- Rajkumar، E.، Sooraj، K. V.، Sandeep، B. H.، & Harish، C ، 
Psychosocial Problems among Students of Central University of 
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Karnataka: A Comparative Study. International Journal of Scientific 
Study، 3 (9)، 44-47، 2015. 
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